Den gode relation
imellem skole og hjem
på ISJ
Idekatalog til
opkvalificering af
forældremøder

SOM FORÆLDRE PÅ ISJ KAN MAN
FORVENTE SIG FØLGENDE
En ambitiøs, omsorgsfuld og tryg hverdag, hvor
fagligt dygtige og engagerede lærere/pædagoger
arbejder med elevernes udvikling, trivsel og
læring.
Et godt samarbejde imellem skole og hjem om
det enkelte barn; præget af inddragelse og fælles
ansvar.
En direkte, klar og tillidsfuld kommunikation.
At skolen er meget opmærksom på at understøtte
og fremme ALLES trivsel, og at der handles
konsekvent og målrettet i tilfælde af mistrivsel,
mobning m.v.
En god balance imellem hensynet til den enkelte
og hensynet til klassen.
At skolens værdigrundlag er tydeligt i hverdagen.

ISJ FORVENTER SIG FØLGENDE
AF FORÆLDRENE
Grundlæggende enighed om skolens værdigrundlag, og en positiv og loyal indstilling
over for skolen.
Engagement i både eget barns / klassens trivsel
og udvikling, og at der – om nødvendigt – tages
aktivt del i arbejdet mod mobning.
At der generelt tales positivt og respektfuldt om
de andre børn og deres forældre.
At eleverne er undervisningsparate og at der
tages et medansvar for elevernes skolearbejde/
lektier.
Deltagelse i forældremøder, skolehjemsamtaler,
sociale arrangementer m.v.
At der til private fødselsdagsfester, arrangementer
mv. – hvor en større gruppe fra klassen skal med
– altid inviteres enten hele klassen eller alle drengene/pigerne.
At Intra bruges til korte beskeder og spørgsmål.
(Hvis der er tale om bekymringer/utilfredshed
skal kommunikationen foregå telefonisk eller ved
et møde).
At der ved større bekymringer/utilfredshed kommunikeres sagligt og respektfuldt med faglærer/
pædagog, klasselærer eller ledelse. (Som tommelfingerregel i nævnte rækkefølge).

IDEKATALOG TIL OPKVALIFICERING AF
FORÆLDREMØDER
Grundig og tryghedsskabende orientering fra
lærerne om mål, tiltag/metoder og evaluering
inden for udvalgte områder eller fag.
Det sociale liv/det relationelle: elev/elev, elev/
lærer, forældre/forældre mv.
Fælles forståelse af “Et godt socialt liv i klassen”. Hvem har ansvaret for hvad (elev, lærer,
forældre)?
Hvad er “standarden” for god opførsel?
Lektier, hjemmearbejde
Mobiltelefoner, IT, alkohol, rygning, fester m.v.
Aftaler?
Medinddragelse/ansvarliggørelse af eleverne.
Hvad, hvordan, hvornår?
Værdispil, rollespil m.v.

“

Jo større kendskab forældrene i en
klasse har til hinanden og til
hinandens børn – og jo større
engagement i børnenes skolegang –
desto større udbytte får eleverne af
skolelivet på ISJ.

Denne folder er udarbejdet i skoleåret 2012/13 gennem
en række møder med deltagelse af både medarbejdere,
ledelse og forældreråd.

An English version of this folder can be
found on our website: sanktjoseph.dk/
en/parents/school-home-communication
sanktjoseph.dk
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